
 
DOHODA O UKONČENÍ  

Rámcovej dohody č. 137/08/2020/SNV zo dňa 07.09.2020 
Časť 1. Štrkopiesok do betónu pre stredisko Spišská Nová Ves 

(ďalej ako „dohoda“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ:                                   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 
Swift/BIC:    SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 

a 
 
 
Dodávateľ:    ESENEX, s.r.o. 
sídlo:     Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves 
osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Drevený, konateľ     
IČO:      31 653 821 
DIČ:     202 050 5201 
IČ DPH:    SK2020505201 
bankové spojenie:   VÚB, a. s., pobočka Spišská Nová Ves 
IBAN:     SK59 0200 0000 0000 1524 0592 
Swift/BIC:    SUBASKBX 
právna forma: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9940/V 
kontakt: tel.: +421 905 908 922, e-mail: esenex@stonline.sk 
 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany dňa 07.09.2020 uzatvorili Rámcovú dohodu č. 137/08/2020/SNV (ďalej len ako 
„rámcová dohoda“), predmetom ktorej bolo dodávanie tovarov – štrkopiesku (riečny štrk) do betónu 
frakcie 0-4 mm, 0-16 mm a 0-22 mm, na základe čiastkových písomných objednávok objednávateľa.  

2. Dodávateľ svojím listom zo dňa 28.04.2021 oznámil objednávateľovi, že z dôvodu pretrvávania 
pandémie COVID – 19 ukončil predaj sypkých stavebných materiálov a z toho dôvodu nie je možné 
z jeho strany zabezpečiť pre objednávateľa predmet plnenia podľa rámcovej dohody.  

3. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na ukončení rámcovej dohody 
v súlade s jej článkom III. bodom 3. a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 

 
Článok II 

Usporiadanie vzájomných nárokov 
 

1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa rámcovej dohody zanikajú ku dňu ukončenia 
tohto zmluvného vzťahu. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu zániku rámcovej dohody, majú voči sebe vysporiadané 
všetky záväzky vyplývajúce z tejto dohody. 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dve (2) vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 
prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:             Za dodávateľa: 
 
V Košiciach, dňa: 14.12.2021             V Spišskej N. Vsi, dňa 05.01.2022  
 
 
 
 
 
_____________________________________      _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja ESENEX, s.r.o. 
doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA  Ing. Ján Drevený, konateľ 
generálny riaditeľ  .    
 


